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Introdução: O presente trabalho é resultado dos estudos da disciplina Gestão de
Processos Educacionais-Administração de Instituições Escolares e não Escolares,
ministrada no curso de Pedagogia, do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais,
que vai instituir o graduado em Pedagogia, com base no Conselho Nacional da
Educação e também na Resolução CNE/CP/2006, as diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Graduação em Pedagogia. Este documento retrata o perfil do/a
pedagogo/a disposto/a a trabalhar com educação em espaços escolares e também não
escolares. Assim sendo, o/a pedagogo/a pode atuar em outras instituições sociais
ONGs, circos, hospitais, empresas, museus, editoras, presídios e outros. Objetivo:
Apresentar as principais atribuições do pedagogo em espaços escolares e não
escolares, com base na diferenciação de educação formal, não formal e informal.
Especificar os diferentes locais onde a educação acontece, além da educação formal:
ONGs, circos, hospitais, empresas, museus, editoras, presídios e instituições
correcionais, entre outros. Metodologia: Estudo sistematizado, realizado durante o 1°
semestre de 2016, por meio de artigos que tratam da temática em questão. Esse estudo
foi baseado em artigo de Mary Rosane Ceroni denominado “O perfil do pedagogo para
atuação em espaços não-escolares”, de Giani Peres Pirozzi: “Pedagogia em espaços
não escolares: qual é o papel do pedagogo?” e a Resolução CNE/CP/2006 que institui
as diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia. Além disso, durante
todo o período, foram realizados seminários, debates e pesquisas que abordaram as
principais atribuições, ações e funções do pedagogo em diferentes instâncias da prática
social. Resultados: Os estudos desenvolvidos contribuíram para a ampliação e
sistematização do conhecimento sobre o campo de atuação do/a pedagogo/a externo ao
âmbito escolar. Dessa maneira, a fim de que o trabalho em espaços não-formais seja
desenvolvido, é necessário considerar algumas especificidades quanto à atuação e a
formação pertinente aos variados ambientes institucionais. Assim, o/a pedagogo/a
precisa assumir um perfil, além daquele de sua formação específica, de um profissional
flexível, com boa comunicação, com comprometimento, sabendo administrar conflitos,
conseguir trabalhar sobre pressão (resiliência), ser eficiente e eficaz, ser criativo,
demonstrar dinamismo, habilidade de planejamento, monitoramento e avaliação,
dentre outros aspectos. Nessa perspectiva, a criação de ambientes de formação
continuada como cursos, eventos, grupos de estudos, além disso, traçar uma
identidade, carga horária e atribuições são fundamentais para fortalecer a atuação do
pedagogo em espaços formais, não formais e informais. Conclusão: Verifica-se, hoje,
uma ação pedagógica múltipla na sociedade, em que o/a pedagogo/a desempenha
funções não-escolares importantes e diversificadas, decorrentes de novas necessidades
e demandas sociais a serem regulados profissionalmente. Tal discussão, ainda é um
campo em aprimoramento, que requer dos profissionais desse ramo, formação
continuada, revelando promissoras atuações ao/a Pedagogo/a.
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